PROGRAM: SØR-AFRIKA – SAFARI OG
STRAND TIL JUBELPRIS
7 frokoster, 2 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Avreise fra Oslo
Dag 2

Ghost Mountain Inn
Middag
Ved ankomst Durban og King Shaka Internasjonal flyplass blir dere møtt og kjørt til Ghost
Mountain Inn i Mkuze. Her blir det litt tid til å slappe av etter en lang reise før
velkomstmiddag serveres på hotellet, Ghost Mountain Inn****. Hotellet har 50 en-suite
soverom med TV, telefon og air condotion, spa, svømmebasseng og restaurant. Her kan
dere nyte den afrikanske solnedgangen fra deres private sitteområde i hagen.
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Dag 3

Båtcruise
Frokost
Etter en forfriskende frokost drar dere på båttur på Jonzini-innsjøen. Her er det gode
muligheter for å se elefanter, fugler og andre dyr. Her kan man også prøve tigerfisking
(altså fisking av tigerfisk, ikke tigre…). Denne dagen er det også en 30 minutters massasje
inkludert.

Dag 4

AmaKhosi
Frokost, lunsj, middag
Det er tid for safari og dere blir kjørt til en favoritt i Zululand: Amakhosi.
Etter innsjekk og lunsj, blir det tid for litt avslapping før dere drar ut på ettermiddagssafari
på leting etter “The Big Five” (elefant, løve, neshorn, bøffel og leopard) og det blir garantert
fantastiske safariopplevelser.
Følg lodgens program disse dagene. Ettermiddagssafari ankomstdag.
Amakhosi har seks suiter (+ to brudesuiter), og de tar også imot barn i alle aldre og legger
opp aktiviteter i forhold til alder.
Alle suitene er utformet som små hytter og ligger adskilt fra hverandre. De har egne bad
med badekar, separert dusj og toalett, stue, air condition – og ikke minst privat veranda med
utsikt utover elven. På verandaen er det hammock og utendørs dusj. Her kan dere nyte
lydene av naturen, med utsikt til dyrene som kommer ned til elven for å slukke tørsten.
Middagen kan dere også få servert her, om dere ønsker det. Ellers er restauranten inne i
hovedlodgen koselig og intim; dette er ikke for masseturisten. Lodgen har basseng som kan
være deilig å kjøle seg ned i på en varm sommerdag før du drar ut igjen på kveldsafari.
AmaKhosi River Spa tilbyr en rekke ulike behandlinger. Perfekt å gjøre mellom morgen- og
ettermiddagssafari.

Dag 5

Amakhosi
Frokost, lunsj, middag
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En typisk dag på safari: Opp cirka kl. 06.00 for litt kaffe/te og noe lett å spise. Så er det ut
på tur for å oppleve at dyrene våkner til liv, det er helt magisk. Fuglene begynner å kvitre,
disen forsvinner, solen kommer opp, dyrene beveger på seg litt rolig og spiser. Å være endel
av det er noe som er unikt.

Dag 6

Oyster Box, Durban – et fantastisk hotell
Frokost
Ta farvel med dyr og safariliv, nå tar vi dere med til by- og strandliv. Hotellet ligger rett ved
stranden i Umhlanga, et lite tettsted nord for Durban. Her ligger alt av restauranter,
shopping og vannaktiviteter i umiddelbar nærhet. Det legendariske hotellet Oyster Box har i
årevis vært kjent for sitt genuine og luksuriøse særpreg, og er et svært populært hotell blant
våre reisende. Hotellets fantastiske beliggenhet, utsøkte mat, prisvinnende spa og
spennende interiør, gjør dette til en hotellopplevelse “i særklasse”. Hotellet er medlem av
Leading Hotels of the World.

Dag 7

Durban
Frokost
Dere nyter frokost på Oyster Box med utsikt over stranden i Umhlanga. Umhlanga er et lite
tettsted nord for Durban. Her ligger alt av restauranter, shopping og vannaktiviteter i
umiddelbar nærhet. Vi tar dere med på en guidet tur i Durban for å vise dere byens
spennende historie og rike kultur.

Dag 8

Durban
Frokost
Denne dagen står fri til disposisjon. Dere kan velge å benytte hotellets spa-avdeling,
bassenget eller utforske hva Durban har å by på. Vi kommer gjerne med forslag til
spennende aktiviteter som kan passe.
Forslag til aktiviteter i Durban:
Spasertur med lokalguide er absolutt å anbefale. Spør oss om tips!
Durban har et pulserende kultur- og musikkliv, med alt fra trommekurs til livlige
jazzkonserter. Vi gir gjerne tips på hva som skjer mens dere er her.
Afrikas eldste botaniske hage ligger i byen.
I Durban, som andre steder langs kysten tilbys vannaktiviteter og havfiske av ulik karakter.
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Lei sykkel og utforsk «The Golden Mile», Durbans lange strandlinje. Sjekk ut de flotte
sandskulpturene langs strandpromenaden.
Besøk Moses Mabhida Stadium som ble bygd for fotball-VM i 2010; et av Durbans
landemerker. Ta banen opp til toppen og nyt den flotte utsikten over Durban. Første lørdag
hver måned arrangeres det marked her med salg av lokalprodusert kunst, smykker og klær,
og deilig mat.
De golfinteresserte kan boltre seg på baner i verdensklasse.
uShaka Marine World har et flott akvarium, delfinshow, badeland, muligheter for å lære
surfing og masse annet gøy for hele familien. http://www.ushakamarineworld.co.za/
Gateway – Theatre of Shopping: besøk det største kjøpesenteret på den sørlige halvkule i
Umhlanga, 10 min fra Durban. http://www.gatewayworld.co.za/

Dag 9

Durban og avreise
Frokost
Det er deres siste dag i Sør-Afrika for denne gang og dagen står fri til disposisjon. Dere blir
hentet på hotellet og kjørt til King Shaka Internasjonale flyplass for deres hjemreise.

Dag 10

Hjemme i Norge
Dere lander i Norge etter en innholdsrik tur.
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